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El programa residencial de Londres es duu a terme al campus universitari de Goldsmith College, ubicat a New 

Cross (zona 2 de Londres), ben connectat amb el centre de la ciutat.

Ludlow es una bonica i històrica ciutat al cor d’Anglaterra, a només una hora de Birmingham. El campus on es 

realitza aquest programa d’estiu té 20 hectàrees amb unes instal·lacions fascinants.

El programa en família de Londres es duu a terme en una escola situada a la tranquil·la zona de South West Lon-

don amb un perfecta connexió al centre de la ciutat.

15 hores de classe d’anglès per setmana

Allotjament residencia (pensió completa) - habitació individual amb bany compartit

Activitats o excursions de mig dia cada tarda

Activitats cada vespre

2 excursions de dia sencer per setmana

Targetes de transport públic amb viatges il·limitats

Transport d’anada i tornada a l’aeroport

9 hores de classes d’anglès general

9 hores d’anglès aplicat a triar entre diferents categories

Allotjament en residència (pensió completa) - habitació i bany compartit

Activitats cada tarda i vespre

1 excursió de dia sencer

1 excursió de mig dia

Transport d’anada i tornada a l’aeroport de Birmingham

15 hores d’anglès per setmana

Allotjament en família (pensió completa)

Programa social complet amb activitats diàries tant a la tarda com el vespre

Excursions de dia sencer cada cap de setmana

Transport d’anada i tornada a l’aeroport

12-17 ANYS

11-16 ANYS

 14-17 ANYS

DATES D’INICI: 01/07, 15/07, 29/07

DATES D’INICI: 11/07 al 08/08

DATES D’INICI: 10/06 al 26/08

DILLUNS/DILLUNS

DIUMENGE/DIUMENGE

DIUMENGE/DIUMENGE

DUES SETMANES       

DUES SETMANES       

DUES SETMANES       

TRES SETMANES       

TRES SETMANES       

TRES SETMANES       

1.855€

2.580€

2.190€

2.715€

3.720€

3.070€
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m Situada en la zona dels turons de Cotswolds, aquesta preciosa ciutat és famosa per la seva arquitectura i per ser 

una ciutat-balneari d’estil aristocràtic, ara destinació de festivals innovadors de jazz, música, ciència i literatura. El 

campus on es realitza aquest programa es troba només a 10 minuts caminant des del centre de la ciutat durant 

l’any és una escola.

15 hores de classe per setmana

Allotjament en família (pensió completa)

La família d’acollida porta cada dia els alumnes a l’escola i els va a recollir.

Multi-Activitats cada tarda i vespre

2 Excursions per setmana

Material d’estudi i certificat al final del curs

Trasllat d’anada i tornada a l’aeroport

 12-17 ANYS

DATES D’INICI: 10/07 al 21/08

DIMECRES/DIMECRES

DUES SETMANES 2.210€ 2.590€ 2.590€

MULTI-ACTIVITATS

MULTI-ACTIVITATS
+ 6 HORES D’HÍPICA

MULTI-ACTIVITATS 
+ 6 HORES DE GOLF

TRES SETMANES 2.980€ 3.550€ 3.550€

 15 hores de classe per setmana

Multi-Activitats cada tarda i vespre

2 Excursions per setmana

 Material d’estudi i certificat al final del curs

 Trasllat d’anada i tornada a l’aeroport

Allotjament en residencia (pensió completa) – habitació individual o doble amb bany 

privat

8-17 ANYS

DATES D’INICI: 10/07 al 21/08

DIMECRES/DIMECRES

DUES SETMANES 2.350€ 2.750€ 2.750€

MULTI-ACTIVITATS

MULTI-ACTIVITATS
+ 6 HORES D’HÍPICA

MULTI-ACTIVITATS 
+ 6 HORES DE GOLF

TRES SETMANES 3.250€ 3.790€ 3.790€
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y El programa residencial d’Ardingly es duu a terme al campus universitari d’Ardingly College, ubicat a l’Oest de 

Sussex. És una localització ideal per aprendre Anglès mentre es gaudeix de la natura i l’entorn.

15 hores de classe d’anglès per setmana

Excursió de mig dia

Material d’estudi i certificat al final del curs

Activitats cada vespre

Excursió de dia sencer per setmana

Quedada a l’aeroport

Allotjament residencia (pensió completa) - habitació individual amb bany 

compartit

15 hores d’anglès per setmana

Allotjament en família (pensió completa)

Excursió  de mig dia 

Material d’estudi i certificat al final del curs

Activitats 2 vespres a la setmana

Excursió de dia sencer per setmana

Quedada a l’aeroport

 8-17 ANYS

 12-17 ANYS

DATES D’INICI: 30/06 al 04/08

DATES D’INICI: 30/06 al 04/08

DIUMENGE/DIUMENGE

DIUMENGE/DIUMENGE

DUES SETMANES

DUES SETMANES

2.260€

2.049€

2.495€

2.275€

2.495€

2.275€

MULTI-ACTIVITATS

MULTI-ACTIVITATS

TENNIS

TENNIS

WATERSPORTS

WATERSPORTS

TRES SETMANES

TRES SETMANES

3.225€

2.880€

3.590€

3.250€

3.590€

3.250€
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x Aquest programa se situa a dos campus el Cobham Hall a Kent i Worth School a Sussex. Els estudiants poden 

participar en moltes activitats que inclouen esports, excursions i visites a llocs d’interès cultural.

15 hores de classe d’anglès per setmana.

Allotjament en residència (pensió completa)

1 Excursió de dia sencer per setmana (en cap de setmana)

Activitats cada vespre

Material d’estudi i certificat al final del curs

Trasllat d’anada i tornada de totes les excursions

12-17 ANYS

DATES D’INICI: 08/07 al 02/08

DIUMENGE/DIUMENGE

DUES SETMANES 2.135€ 2.230€

COBHAM HALL RESI-
DENCE (KENT)

WORTH SCHOOL RE-
SIDENCE (SUSSEX)

TRES SETMANES 2.945€ 3.075€
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C
he

st
er Situada al nord-est d’Anglaterra, a 54 km de Manchester i amb 77.000 habitants, Chester és considerada una de 

les ciutats més boniques d’Anglaterra. Aquest curs d’estiu, es duu a terme al campus de la Universitat de Chester.

15 hores de classe d’anglès per setmana

Allotjament en família (pensió completa)

2 tardes basades en un projecte per setmana

1 excursió de mig dia per setmana

2 activitats de mig dia per setmana

2 activitats al vespre per setmana

1 excursió de dia sencer per setmana

Transport d’anada i tornada a l’aeroport

13-16 ANYS

DATES D’INICI: 24/06 al 09/08

DIUMENGE/DISSABTE

DUES SETMANES       

TRES SETMANES       

1.690€

 2.350€



B
ri

gh
to

n
O

xf
or

d

Brighton és la ciutat costanera més de moda. Descoberta per l’aristocràcia britànica fa més de 200 anys, és avui 

el punt de trobada favorita de joves de tot el món. L’escola es troba a Portslade, un barri residencial molt tranquil 

a 20 minuts del centre de Brighton.

15 hores de classe d’anglès per setmana

Allotjament en família (pensió completa) - dinar calent

Activitats cada tarda i vespre

2 excursions de dia sencer per setmana

Bitllet d’autobús

Material d’estudi i certificat de nivell

Trasllat d’anada i tornada a l’aeroport

15 hores de classe d’anglès per setmana

Allotjament en residència (pensió completa) – habitació individual amb bany privat

Activitats o excursions de mig dia cada tarda

Activitats de vespre cada dia

2 excursions de dia sencer per setmana

Material d’estudi i certificat al final del curs

Trasllat d’anada i tornada a l’aeroport

12-17 ANYS

12-17 ANYS

8-15 ANYS

DATES D’INICI: 09/06 al 18/08

DATES D’INICI: 01/07, 15/07, 29/07

DATES D’INICI: 09/06 al 18/08

DIUMENGE/DIUMENGE

DILLUNS/DILLUNS

DIUMENGE/DIUMENGE

DUES SETMANES       

DUES SETMANES       

DUES SETMANES       

TRES SETMANES       

TRES SETMANES       

TRES SETMANES       

1.765€

1.925€

2.275€

2.360€

2.815€

3.125€

15 hores de classe d’anglès per setmana

Allotjament en família (pensió completa) - dinar calent

Activitats cada tarda i vespre

2 excursions de dia sencer per setmana

Bitllet d’autobús

Material d’estudi i certificat de nivell

Trasllat d’anada i tornada a l’aeroport

Oxford és famosa en tot el món per la seva universitat i el seu llegat històric. Avui en dia és una ciutat cosmopolita 

i bulliciosa que dona pas a una creixent comunitat de alta tecnologia, ja sigui en els Parcs Científics i Comercials 

com dins de les àrees residencials. El programa es duu a terme en el campus de la Universitat d’Oxford Brookes 

de Harcourt Hill situat en una zona espaiosa envoltada de jardins.
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Campament d’aventures
ENGLISH IN ACTION
Programa anglès + Activitats d’aventura

ADVENTURE PROGRAM
Programa només d’activitats d’aventura

GROSVENOR HALL 
(ASHFORD)

GROSVENOR HALL 
(ASHFORD)

ILLA DE WIGHT ILLA DE WIGHT

11-17 ANYS 11-17 ANYS

8-17 ANYS 8-17 ANYS

DATES  21/07-25/08 DATES  21/07-25/08

DATES  21/07-25/08 DATES  21/07-25/08

DIUMENGE/DIUMENGE DIUMENGE/DIUMENGE

DIUMENGE/DIUMENGE DIUMENGE/DIUMENGE

SENSE
 CLASES

DUES SETMANES       1.575€ TRES SETMANES       2.175€

15 hores de classes d’anglès per setmana

Allotjament en residencia (pensió completa)
3 Activitats d’aventura diàries

Activitats de vespre diàries

1 excursió de mig dia per setmana

1 excursió de dia sencer per setmana

Trasllat a l’aeroport de Londres (Gatwick)

DUES SETMANES       1.575€ TRES SETMANES       2.175€

Allotjament en residencia (pensió completa)
4 activitats diàries d’aventura o d’equip

Activitats cada vespre

1 excursió de mig dia per setmana

1 excursió de dia sencer per setmana

Trasllat a l’aeroport Londres (Gatwick)
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p La nostra escola està situada al centre d’una de les ciutats més cosmopolites del Regne Unit; és un lloc ideal per 

aprendre anglès i conèixer la forma de vida dels britànics a més de poder gaudir del esperit creatiu, esportiu i 

dinàmic que té aquesta ciutat. Manchester és una ciutat divertida i enèrgica per a joves que estimen la música, els 

esports i les arts.

 15 hores d’anglès per setmana

15 hores d’entrenament de futbol per setmana

Allotjament en residència (pensió completa) – habitació individual amb bany privat

Kit d’entrenament exclusiu de Nike City Football Schools

1 excursió de dia sencer

Tour per l’estadi Etihad i visita al Museu Nacional de Futbol

Activitats de vespre cada dia

Material del curs i certificat i informe acadèmic al final de curs

Cerimònia de clausura a l’Etihad Stadium

Trasllat privat diari de l’escola al camp de futbol

Trasllat d’anada i tornada a l’aeroport

12-17 ANYS DIUMENGE/DISSABTE

DUES SETMANES       3.070€

DATES D’INICI PER A NENS: 
30/06, 14/07, 28/07
DATES D’INICI PER A NENES:
30/06



E
di
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rg Aquest programa ofereix una oportunitat única perquè els estudiants gaudeixin de l’experiència de viure com un 

local en una de les ciutats més destacades del món, amb el suport i la xarxa de seguretat d’un programa comple-

tament organitzat. El nostra escola té base a Leith, un àrea com cap altre a menys de 2 km del centre.

15 hores de classe d’anglès per setmana

Allotjament en família (pensió completa - dinars de dilluns a dilluns a l’escola)

Activitats o excursions cada tarda

1 excursió de dia sencer cada dissabte

2 activitats de vespre per setmana amb transport de tornada a casa

Bitllet de transport públic per moure’s per Edimburg

Certificat de final de curs

Trasllat d’anada i tornada a l’aeroport

12-17 ANYS

DATES D’INICI:  16/06 - 18/08

DIUMENGE/DIUMENGE

DUES SETMANES       

TRES SETMANES       

1.810€

2.480€

12-17 ANYS

DATES D’INICI: 30/06 - 27/07

DIUMENGE/DIUMENGE

DUES SETMANES       

TRES SETMANES       

1.960€

2.750€

Un programa d’estiu al castell de Merchiston és una fantàstica oportunitat perquè els estudiants experimentin la 

vida en un dels internats líders del Regne Unit. Basat en un extens campus que es troba a un parell de milles del 

centre de la ciutat, compta amb una de les col·leccions més grans d’arbres a Escòcia i és també la ubicació de les 

ruïnes del castell Colinton del segle XIII.

15 hores de classe d’anglès per setmana

Allotjament en residència (pensió completa) - habitació doble amb bany privat

Activitats o excursions de mig dia de dilluns a divendres

1 excursió de dia sencer cada dissabte

Activitats cada vespre

Bitllet de transport públic per moure’s per Edimburg

Certificat de final de curs

Trasllat d’anada i tornada a l’aeroport

10

R
E

G
N

E
 U

N
IT

 | J
U

N
IO

R



D
ub

lín

Aquest programa és ideal per estudiants que volen aprendre anglès i gaudir d’un interessant i variat programa so-

cial, incloent visites a atraccions culturals populars, un programa d’esports i tornejos o altres activitats divertides 

com ball, música, teatre o art i manualitats.

15 hores de classe d’anglès per setmana.

Allotjament en residència (pensió completa)

Activitats a les tardes 

1 Excursió de dia sencer per setmana (en cap de setmana)

7 Activitats de vespre

Material d’estudi i certificat al final del curs

Trasllat d’anada i tornada a l’aeroport

15 hores de classe d’anglès per setmana.

Allotjament en família (pensió completa)

Dinar calent a la cantina de l’escola (dilluns a divendres)

Activitats a les tardes

1 Excursió de dia sencer per setmana (en cap de setmana)

2 Activitats de vespre

Material d’estudi i certificat al final del curs

Trasllat d’anada i tornada a l’aeroport

11-17 ANYS

14-17 ANYS

DIUMENGE/DIUMENGE

DIUMENGE/DIUMENGE

DUES SETMANES

DUES SETMANES

2.450€

1.870€

2.870€

2.420€

2.920€

2.470€

2.450€

1.870€

2.870€

2.420€

2.800€

2.600€

MULTIACTIVITATS

MULTIACTIVITATS

FUTBOL AC 
MILAN

FUTBOL AC 
MILAN

HORSE RIDING 
O GOLF

HORSE RIDING 
O GOLF

YOUNG ADULT (16 
A 18 ANYS)

YOUNG ADULT (16 
A 18 ANYS)

RUGBY CAMP

RUGBY CAMP

MUSIC

MUSIC

TRES SETMANES

TRES SETMANES

DATES

DATES

3.555€

2.685€

4.185€

3.510€

3.555€

2.685€

24/06 a 02/08

24/06 a 02/08

08/07 a 26/07

08/07 a 26/07

08/07 a 19/07

08/07 a 19/07

24/06 a 09/08

24/06 a 02/08

15/07 a 26/07

15/07 a 26/07

01/07 a 12/07

01/07 a 12/07 11
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to
n El nostre programa d’estiu a Boston es duu a terme en el Fisher College, en el bell mig de la ciutat. Fisher es 

distingeix pels seus edificis construïts de maó vermellós al costat del parc públic Boston Commons a pocs passos 

de la nostra escola.

18 lliçons d’anglès per setmana

Allotjament en residència en habitació compartida

 Activitats o excursions cada tarda

 12 lliçons de bàsquet per setmana.

 Trasllat d’anada i tornada a l’aeroport

Mitja pensió de dilluns a divendres, “brunch” els dies d’excursió, i “brunch i sopar els dies que 

no hi haexcursió.

A PARTIR DE 15 ANYS

A PARTIR DE 15 ANYS

A PARTIR DE 15 ANYS

DATES D’INICI: 30/06, 07/07, 14/07

DATES D’INICI: 23/06, 30/06, 07/07, 14/07

DATES D’INICI: 21/07, 28/07, 04/08, 11/08

DIUMENGE/DISSABTE

DIUMENGE/DISSABTE

DIUMENGE/DISSABTE

TRES SETMANES       

TRES SETMANES       

TRES SETMANES       

3.750€

3.950€

3.550€

Anglès + Bàsquet

Descobreix Boston

 18 lliçons d’anglès per setmana

Allotjament en residència en habitació compartida

Activitats o excursions cada tarda

Trasllat d’anada i tornada a l’aeroport

Mitja pensió de dilluns a divendres, “brunch” els dies d’excursió, i “brunch i sopar els dies que 

no hi ha excursió.

18 lliçons d’anglès per setmana

Allotjament en familia en habitació compartida

Activitats o excursions cada tarda

Trasllat d’anada i tornada a l’aeroport

Mitja pensió de dilluns a divendres, “brunch” els dies d’excursió, i “brunch i sopar els dies que 

no hi ha excursió.
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es Vine i experimenta el més emocionant del sud de Califòrnia amb el nostre programa de Los Angeles i a gaudir de 

les activitats al aire lliure al estil californià. Hem seleccionat les millors activitats i excursions!

15 hores de classes d’anglès per setmana

Allotjament en família (pensió completa)

4 activitats de mig dia per setmana

1 excursió de dia sencer per setmana

Material d’estudi i Certificat al final del curs

Trasllat diari des de la família d’acollida fins a l’escola (anada i tornada)

Trasllat d’anada i tornada a l’aeroport

11-19 ANYS

A PARTIR DE 15 ANYS

DATES D’INICI: 29/06 al 24/08

DATES D’INICI: 23/06, 30/06, 07/07, 14/07

DISSABTE/DISSABTE

DIUMENGE/DISSABTE

TRES SETMANES       

QUATRE SETMANES       

3.950€

4.890€

MULTIACTIVITAT

18 lliçons d’anglès per setmana

Allotjament en residència en habitació compartida

Activitats o excursions cada tarda

Activitats cada vespre

Trasllat d’anada i tornada a l’aeroport

Pensió completa de dilluns a divendres, “brunch” els dies d’excursió, i “brunch i sopar els dies 

que no hi ha excursió.

TRES SETMANES       3.990€

A PARTIR DE 15 ANYS

DATES D’INICI:  23/06, 30/06, 07/07, 14/07

DIUMENGE/DISSABTE

ANGLÈS + SURF

TRES SETMANES       3.990€

18 lliçons d’anglès per setmana

Allotjament en residència en habitació compartida

Excursions/Activitats incloses: Hollywood, Beverly Hills, Disneyland...

Activitats cada vespre

Trasllat d’anada i tornada a l’aeroport

10 lliçons de surf per setmana (material inclòs)

Pensió completa de dilluns a divendres, “brunch” els dies d’excursió, i “brunch i sopar els dies 

que no hi ha excursió.

CINEMA: A PARTIR DE 16 ANYS
INTERPRETACIÓ A PARTIR DE 15 ANYS

DATES D’INICI:  23/06, 14/07

DIUMENGE/DISSABTE

ANGLÈS + CINEMA o INTERPRETACIÓ

TRES SETMANES       3.990€

18 lliçons d’anglès per setmana

Allotjament en residència en habitació compartida

Excursions/Activitats incloses: Hollywood, Beverly Hills, Disneyland...

Activitats cada vespre

Trasllat d’anada i tornada a l’aeroport

8 lliçons de producció cinematogràfica o 10 lliçons d’interpretació per setmana

Pensió completa de dilluns a divendres, “brunch” els dies d’excursió, i “brunch i sopar els dies 

que no hi ha excursió.
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k La nostra escola presumeix d’una ubicació immillorable dins de Brooklyn a només una parada de metro de Man-

hattan, oferint als estudiants l’oportunitat de gaudir de l’ambient i el renou de NYC i al metix temps gaudir de la 

tranquil·litat de viure en un dels barris amb més encant.

15 hores de classes d’anglès per setmana

Allotjament en família (pensió completa)

4 excursions de mig dia per setmana

1 excursió de dia sencer per setmana

Material d’estudi i certificat al final del curs

Bitllet de transport

Trasllat d’anada i tornada a l’aeroport

13-17 ANYS

DATES D’INICI: 30/06 al 03/08

DIUMENGE/DISSABTE

DUES SETMANES       

TRES SETMANES       

3.090€

4.395€

A PARTIR DE 13 ANYS

DATES D’INICI: 23/06, 30/06, 07/07, 14/07

DIUMENGE/DISSABTE

TRES SETMANES       4.175€

18 lliçons d’anglès per setmana

Allotjament en residència en habitació compartida

Activitats o excursions cada tarda

Activitats cada vespre

Trasllat d’anada i tornada a l’aeroport

Pensió completa de dilluns a divendres, “brunch” els dies d’excursió, i “brunch i sopar els dies 

que no hi ha excursió.

S
an

 D
ie

go És el paradís del surf, amb increïbles platges, a més d’ una ciutat molt segura i moderna que se sent atreta per 

diferents cultures i ètnies. Caminant pels seus carrers et podràs trobar gent famosa en qualsevol moment. És una 

de les principals destinacions del món per estudiar anglès per a joves, ja que San Diego ofereix un ambient relaxat 

per estudiar i fer amics de tot el món!

15 hores de classes d’anglès per setmana

Allotjament en família (pensió completa)

Dinar calent (dilluns a divendres)

1 activitat de dia sencer per setmana

4 activitats de mig dia per setmana

Material d’estudi i Certificat al final del curs

Trasllat diari des de la família d’acollida fins a l’escola (anada i tornada)

Trasllat d’anada i tornada a l’aeroport

11-19 ANYS

DATES D’INICI: 29/06 al 27/07

DISSABTE/DISSABTE

TRES SETMANES       

QUATRE  SETMANES       

3.950€

4.890€
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F
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t 
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rd
al

e Aquest programa dona la oportunitat de viure una gran experiència a Florida on es farà una immersió de l’anglès 

mentre es fan moltes activitats i excursions pels llocs més emblemàtics de la zona.

15 hores de classe d’anglès per setmana.

Habitació compartida

Targeta de transport de la ciutat

Excursions de dia sencer

Trasllat d’anada i tornada a l’aeroport

Allotjament en família (pensió completa entre setmana i mitja pensió caps de setmana)

15-18 ANYS

15-18 ANYS

DATES D’INICI: 30/06 al 17/08

DATES D’INICI: 30/06 al 17/08

DIUMENGE/DISSABTE

DIUMENGE/DISSABTE

DUES SETMANES       

DUES SETMANES       

TRES SETMANES       

TRES SETMANES       

2.450€

2.395€

3.525€

3.455€

15 hores de classe d’anglès per setmana.

Habitació compartida

Transport de l’escola a la residència hotel

Excursions de dia sencer

Trasllat d’anada i tornada a l’aeroport

Allotjament en residència (pensió completa entre setmana i mitja pensió caps de 

setmana)
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Allotjament en hotels i campaments

Ciutats: New York, Washington, Lansing, Mammoth Caves, Nashville, Hot Springs, Dallas/Fort 

Worth, Amarilla, Santa Fe, Monument Valley, Grand Canyon, Las Vegas i Los Angeles.

C
oa

st
  t

o 
 C

oa
st Nous amics, 12 estats diferents, tres setmanes y un viatge que mai oblidaràs. El nostra viatge Coast to Coast és un 

clàssic que et porta pel continent Americà, des de Nova York fins a Los Angeles y totes les localitzacions em-

blemàtiques que hi ha de camí.

12-17 ANYS

DATES D’INICI: 23/06-13/07, 
            01/07-21/07,
            12/07-01/08

VINT DIES      2.550€



10-17 ANYS

DATES D’INICI:  02/07, 08/07, 15/07,
             22/07, 29/07, 06/08

DISSABTE/DISSABTE

TRES SETMANES       

QUATRE  SETMANES       

2.350€

2.895€

To
ro

nt
o Toronto, coneguda com “el món dins d’una ciutat”, és una de les ciutats més segures, emocionants i multiculturals 

de Nord Amèrica. L’escola té una ubicació immillorable, al bell mig del cor de la ciutat, on es pot accedir al metro 

o a centenars de bars, restaurants, botigues, museus i parcs.

 

15 hores de classe d’anglès per setmana

Allotjament en família (pensió completa)

Activitats cada tarda de dilluns a divendres

1 excursió de dia sencer per setmana

Trasllat d’anada i tornada a l’aeroport

Diploma a la finalització del curs

Material acadèmic

15 hores de classes d’anglès per setmana

Allotjament en residencia (pensió completa) – habitació individual amb bany privat

Activitats o excursions de mig dia cada tarda

Activitats cada vespre

1 excursió de dia sencer per setmana

Bitllet de transport públic

Trasllat d’anada i tornada a l’aeroport

Diploma a la finalització del curs

 Material acadèmic

12-17 ANYS

DATES D’INICI: 23/06, 30/06, 14/07, 28/07

DISSABTE/DISSABTE

TRES SETMANES       

QUATRE  SETMANES       

3.150€

4.130€
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Allotjament en família (pensió completa)

Excursions els caps de setmana

Trasllat d’anada i tornada a l’aeroport

16-25 ANYS

DATES D’INICI: Juliol i Agost

DUES SETMANES       

TRES  SETMANES       

1.180€

1.280€

Aquest programa es una oportunitat única d’experimentar la vida a una granja o ranxo de l’Amèrica rural. Consis-

teix en veure unes setmanes amb una família i participar a les activitats diàries a les granges o ranxos.



Va
nc

ou
ve

r Sobre la costa del pacífic, al sud-oest de la província de Columbia Britànica, es troba la ciutat deVancouver,

multicultural com cap. Sinònim de benestar, és la millor urbs americana per viure, segons diversos índexs inter-

nacionals, i el lloc ideal per experimentar la intensitat d’una ciutat jove (té solament 131 anys) i avantguardista 

juntament amb bellíssims paisatges a minuts de distància. El programa es porta a terme al campus de la universi-

tat de British Columbia.

10-17 ANYS

10-17 ANYS

DATES D’INICI: 23/06, 30/06, 14/07, 28/07

DATES D’INICI: 23/06, 30/06, 14/07, 28/07

DISSABTE/DISSABTE

DISSABTE/DISSABTE

TRES SETMANES       

TRES SETMANES       

QUATRE SETMANES       

QUATRE SETMANES       

2.990€

2.555€

3.875€

3.270€

15 hores de classe d’anglès per setmana

Allotjament en familia (pensió completa) – habitació i bany compartit

Activitats o excursions de mig dia cada tarda

Activitats cada vespre

1 excursió de dia sencer per setmana

Bitllet de transport públic

Trasllat d’anada i tornada a l’aeroport

Diploma a la finalització del curs

Material acadèmic

15 hores de classe d’anglès per setmana

Allotjament en residencia (pensió completa) – habitació i bany compartit

Activitats o excursions de mig dia cada tarda

Activitats cada vespre

1 excursió de dia sencer per setmana

Bitllet de transport públic

Trasllat d’anada i tornada a l’aeroport

Diploma a la finalització del curs

Material acadèmic
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al Mont-real és una ciutat única! Una ciutat on la llengua i la cultura es troben! Una ciutat amb un sabor europeu que 

et seduirà des del primer dia. Mont-real és una ciutat bilingüe situada en una illa en el riu Sant Lorenzo. És el lloc 

perfecte per aprendre anglès i submergir-te en una aventura cultural.

12-17 ANYS

DATES D’INICI: 07/07, 14/07, 21/07, 28/07,
            04/08

DIUMENGE/DISSABTE

TRES SETMANES       

QUATRE  SETMANES       

2.420€

3.055€

24 lliçons d’anglès o francès per setmana

Allotjament en família

Pensió completa

5 excursions de mig dia per setmana

2 excursions de dia sencer per setmana

Bitllet de transport públic

Trasllat d’anada i tornada a l’aeroport

Assegurança mèdica

Diploma a la finalització del curs

Material acadèmic

12-17 ANYS

DATES D’INICI: 07/07, 14/07, 21/07, 28/07,
            04/08

DIUMENGE/DISSABTE

TRES SETMANES       

QUATRE  SETMANES       

3.010€

3.550€

24 lliçons d’anglès o francès per setmana

Allotjament en residència

Pensió completa

5 excursions de mig dia per setmana

2 excursions de dia sencer per setmana

Bitllet de transport públic

Trasllat d’anada i tornada a l’aeroport

Assegurança mèdica

Diploma a la finalització del curs

Material acadèmic
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13-17 ANYS

DATES D’INICI: 16 Juny al 9 de Setembre

DIUMENGE/DISSABTE

DUES SETMANES       

TRES SETMANES       

1.650€

2.350€

15 hores de classe d’anglès per setmana

Allotjament en residencia (pensió completa)

Excursions o activitats cada tarda

Activitats cada vespre

Material d’estudi i certificat al final del curs

Trasllat d’anada i tornada a l’aeroport

M
al

ta

15 hores de classe d’anglès per setmana

Allotjament en família (pensió completa)

Excursions o activitats cada tarda

Activitats cada vespre

Material d’estudi i certificat al final del curs

Trasllat d’anada i tornada a l’aeroport

15 hores de classe d’anglès per setmana

Allotjament en residencia (pensió completa)

Excursions o activitats cada tarda

13-17 ANYS

DATES D’INICI: 16 Juny al 9 de Setembre

DIUMENGE/DISSABTE

DUES SETMANES       

TRES SETMANES       

1.290€

1.795€

Malta és una illa situada sobre les cristal·lines aigües del mar Mediterrani, amb un caràcter únic. Malta pot oferir 

als estudiants una experiència d’immersió total en un ambient càlid i relaxat. El nostre centre d’idiomes es troba a 

Sliema, una localitat costanera comercial popular al centre de Malta. La zona està plena de botigues i restaurants, 

i compta amb excel·lents connexions de transport a Valetta, la capital, i a altres llocs del patrimoni.
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DATES D’INICI: 22/07/19 - 06/09/19 
            (7 setmanes)

VUIT SETMANES       5.350€

Escola a Auckland (ciutat)

Integració escolar

Assegurança mèdica

Suport emocional i acadèmic durant l’estada

Transport d’anada i tornada a l’aeroport

Participació en les activitats extraescolars de l’escola

Allotjament en família (pensió completa) 8 setmanes, arribada la setmana anterior 

de l’inici

Integració en una escola a Nova Zelanda
Aquest programa dona la oportunitat única de passar 8 setmanes vivint amb una família a Nova Zelanda i estudiar 

a dues escoles exemplars que ofereixen un munt d’activitats. Els alumnes viuran 8 setmanes d’immersió total 

d’anglès, durant el dia a l’escola i quan arriben a casa amb les famílies.

DATES D’INICI: 22/07/19 - 06/09/19 
            (7 setmanes)

VUIT SETMANES       5.450€

Escola al nord de Wellington (costa)

Integració escolar

Assegurança mèdica

Suport emocional i acadèmic durant l’estada

Transport d’anada i tornada a l’aeroport

L’escola ofereix activitats extres com golf, aviació, equitació, rugby...

Participació en les activitats extraescolars de l’escola

Allotjament en família (pensió completa) 8 setmanes, arribada la setmana anterior 

de l’inici
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Integració en una escola a Austràlia
Austràlia ofereix la oportunitat d’estudiar anglès durant un mes mentre s’exploren els llocs més emblemàtics. Al 

viure amb una família tant la immersió a l’anglès com a la cultura australiana és total.

DATES D’INICI: 14/07/2019 fins el
             10/08/2019

DATES D’INICI: 14/07/2019 fins el
             10/08/2019

QUATRE SETMANES       

SET SETMANES       

PREU PER SETMANA EXTRA      

3.750€

5.250€

650€

IIntegració amb els estudiants australians (“buddy”)

Allotjament en família d’acollida (pensió completa)

Transport diari d’anada i tornada a l’escola.

Trasllats a l’aeroport

Orientació escolar

Excursions (mirar adjunt)

Integració en una escola a Sud Àfrica
Ciutat del Cap ha estat anomenada una de les ciutats amb més turisme del món des de les seves famoses mun-

tanyes fins a l’oceà passant per boscos enormes, ofereix un munt d’activitats exteriors i excursions. Al programa 

hi ha alumnes de tot el món, es per això que els alumnes s’enriqueixen no només de la cultura sud africana sinó 

també de la dels seus companys.

DIA D’ARRIBADA: 03/07/2019

DIA DE SORTIDA: 21/09/2019

PERÍODE ESCOLAR: del 09/07/2019
     al 20/09/2019

Allotjament en família d’acollida (pensió completa)

Assegurança mèdica

Suport per part de la organització africana i del BAI

Transport d’anada i tornada a l’aeroport

2 dies d’orientació del programa

L’oportunitat de participar en un programa de voluntariat durant el període escolar

Immersió escolar durant un trimestre en una escola pública de Ciutat del Cap (CapeTown) – 

Sud-Àfrica.

S’ofereixen activitats extres i excursions per un preu entre 10 
i 15€ i també un curs de surf.    
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DISSABTE/DIVENDRES

Voluntariat al Nepal
Aquest voluntariat ofereix la oportunitat de cuidar infants, fer-se càrrec d’orfes amb alguna discapacitat o de fer 

d’assistent d’un mestre a una escola. Tot això mentre visites ciutats com Katmandú i Chitwan.

TRES SETMANES       3.790€

Allotjament en família d’acollida i en hotels (pensió completa)

Transport d’anada i tornada a l’aeroport

Programa d’orientació

Visita a Katmandú

Pla de voluntariat per cada participant

Taller a una escola d’anglès amb estudiants locals per aprendre de la seva vida i cultura

Excursions a Pokhara i Chitwan

Certificat de voluntariat

Taxes

DATES D’INICI: 29/06-16/07, 13/07-02/08
            27/07-16/08, 10/08-30/08
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D
ub

lín

15 hores de classe d’anglès per setmana.

Allotjament en família (pensió completa)

Dinar calent a la cantina de l’escola (dilluns a divendres)

Activitats a les tardes

1 Excursió de dia sencer per setmana (en cap de setmana)

2 Activitats de vespre

Material d’estudi i certificat al final del curs

Trasllat d’anada i tornada a l’aeroport

16-18 ANYS

DATES D’INICI: 25/06-03/08

DIUMENGE/DIUMENGE

DUES SETMANES       

TRES SETMANES       

1.870€

2.685€

Aquest programa és ideal per estudiants que volen aprendre anglès i gaudir d’un interessant i variat programa so-

cial, incloent visites a atraccions culturals populars, un programa d’esports i tornejos o altres activitats divertides 

com ball, música, teatre o art i manualitats.

15 hores de classe d’anglès per setmana.

Allotjament en residència (pensió completa)

Activitats a les tardes

1 Excursió de dia sencer per setmana (en cap de setmana)

7 Activitats de vespre

Material d’estudi i certificat al final del curs 

Trasllat d’anada i tornada a l’aeroport

16-18 ANYS

DATES D’INICI: 25/06-03/08

DIUMENGE/DIUMENGE

DUES SETMANES       

TRES SETMANES       

2.450€

3.555€

IR
L

A
N

D
A

 |
 Y

O
U

N
G

 A
D

U
L

T



24

M
on

t-
re

al Mont-real és una ciutat única! Una ciutat on la llengua i la cultura es troben! Una ciutat amb un sabor europeu que 

et seduirà des del primer dia. Mont-real és una ciutat bilingüe situada en una illa en el riu Sant Lorenzo. És el lloc 

perfecte per aprendre anglès i submergir-te en una aventura cultural.

18-23 ANYS

DATES D’INICI: 01/07-11/08

DIUMENGE/DISSABTE

TRES SETMANES       

QUATRE  SETMANES       

2.390€

2.995€

24 lliçons d’anglès o francès per setmana

Allotjament en família

Pensió completa

5 excursions de mig dia per setmana

2 excursions de dia sencer per setmana

Bitllet de transport públic

Trasllat d’anada i tornada a l’aeroport

Assegurança mèdica

Diploma a la finalització del curs

Material acadèmic

18-23 ANYS

DATES D’INICI: 01/07-11/08

DIUMENGE/DISSABTE

TRES SETMANES       

QUATRE  SETMANES       

2.950€

3.495€

24 lliçons d’anglès o francès per setmana

Allotjament en residència

Pensió completa

5 excursions de mig dia per setmana

2 excursions de dia sencer per setmana

Bitllet de transport públic

Trasllat d’anada i tornada a l’aeroport

Assegurança mèdica

Diploma a la finalització del curs

Material acadèmic
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Per a JOVES i ADULTS

Nivell a partir d’elemental.

Aquest programa es pot fer en diferents idiomes i en 

múltiples llocs.

Possibilitat d’adaptar les classes a necessitats molt 

específiques.

15, 20 o 25 hores de classes particulars.

25

A casa del professor programa a mida
El programa d’immersió absoluta en l’idioma. Viure i estudiar a casa del professor.

Possibilitat de combinar les classes amb aficions o 

alternatives d’oci.

Esmorzar, dinar i sopar inclòs.

24 hores d’immersió: una immersió autèntica sense 

contacte amb altres estudiantes.

Professors amb alta capacitació i nivells de vida 

d’acord amb el programa.

Demanar pressupost
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Any acadèmic

Destinacions

El British American Institute ofereix la oportunitat única de realitzar un any acadèmic a l’estranger: un trimestre o 

un curs sencer d’ESO o Batxillerat.

Hi ha moltes raons per les quals anar a realitzar un any acadèmic a l’estranger és una excel·lent idea:

Cada estudiant té un perfil personal diferent (nivell d’anglès, expedients acadèmics, etc.), per tant, en el British 

American Institute elaborem programes personalitzats per a cada alumne.

Per l’alumne és una esperiència inoblidable i enriquidora en tots els sentits
És la manera més eficaç i efectiva d’aprendre l’idioma. Hi ha una immersió total
L’alumne aprèn a ser més independent, a conviure amb una altra cultura, a acceptar 
responsabilitats, a adquirir capacitat d’adaptació i maduresa.

ESTATS UNITS

IRLANDA

CANADÀ

FRANÇA

REGNE UNIT

ALEMANYA

PROGRAMES A MIDA 
DEMANAR PRESSUPOST



La Riera, 22 - 08301 Mataró · Barcelona · 93 790 49 89 · bai@baimataro.com
www.baimataro.com


